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Tarve-projekti
Tarve-projektien tavoitteena on
• mahdollistaa asumisen palveluja tarvitsevien ihmisten osallistuminen ja
vaikuttaminen palvelujensa suunnitteluun ja kehittämiseen
• käynnistää kunnissa asumisen palvelujen yhteiskehittämistä, johon osallistuvat palvelunkäyttäjät ja heidän omaisensa, järjestöt, palveluntuottajat ja työntekijät sekä viranomaiset ja päättäjät
Tarve-projektissa toteutetaan toiminnallisia asumisen työpajoja palvelunkäyttäjille, omaisille ja työntekijöille sekä viranomaisille ja luottamushenkilöille.
Osapuolet osallistuvat sekä projektin tavoitteiden asettamiseen että toimenpidesuositusten ja jatkosuunnitelman työstämiseen. Projektin tuloksena syntyy projektiraportti toimenpidesuosituksineen.

Kuva 1: Tarve-projektin kulku
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Tiivistelmä
Kehitysvammaisten kuntalaisten asumista ja palveluja kehittävä Tarve-projekti
toteutettiin Äänekoskella 28.11.2016 - 31.3.2017 yhteistyössä äänekoskelaisten nuorten, omaisten, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, viranomaisten, Äänekosken vammaisneuvoston ja Keski-Suomen tukipiirin kanssa. Projekti kohdistui erityisesti Äänekoskelaisiin nuoriin kehitysvammaisiin ja heidän
asumisen palveluihinsa.
Projektin tavoitteena oli
• kartoittaa äänekoskelaisten kehitysvammaisten nuorten ja asumiseensa
muutosta haluavien aikuisten asumista ja palveluja.
• juurruttaa asumisen palvelujen yhteiskehittäminen Äänekoskella vakiintuneeksi työskentelytavaksi projektin aikana.
• Kartoittaa äänekoskelaisten kehitysvammaisten nuorten ja asumiseensa
muutosta haluavien aikuisten tämänhetkistä asumista, asumistaitovalmiuksia ja muutostoiveita toteutettavan kyselyn avulla.
Äänekoskella pidettiin tammikuussa asumisen pajoja 26:llenuorelle. Pajoissa
kartoitettiin asumiseen liittyviä toiveita. Toiveet olivat nuorille tyypillisiä, esim.
haluttiin asua kerrostalossa, palvelujen lähellä ja kavereitten toivottiin asuvan
lähellä. Osa nuorista halusi muuttaa isompaan kaupunkiin, joko Jyväskylään,
Espooseen tai Helsinkiin. Asumisen iltoja pidettiin Äänekoskella kaupungintalon valtuustosalissa yhteensä kolme; aloitusilta, omaisille ja työntekijöille
suunnattu asumisen ilta ja lopputilaisuus. Viranomaisten ja luottamusmiesten paja jouduttiin perumaan päällekkäisyyksien takia, sen tilalla toteutettiin
haastatteluja.
Omaisten ja työntekijöiden illassa nousi kehittämisen kohteeksi nuorten vapaa-aika ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen erityisesti ilta-aikaan, yöaikaisen tuen puute tukiasumisessa ja Kalevankodilla, ja tiedonpuute omaisilla
palveluista. Illassa piti alustuksen palvelujen laadusta Aspan kehittämispäällikkö Maarit Aalto. Hänen mielestä laatu muodostuu seuraavista tekijöistä:
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1. YK:n yleissopimuksesta vammaisten henkilöiden oikeuksista
2. Tasa-arvosta ja kunnioittamisesta
3. Henkilökeskeisestä ajattelusta ja työtavoista
Lopputilaisuudessa kerrattiin 26:n nuoren äänekoskelaisen asumisen toiveet
ja Aspa-säätiön toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa kertoi osallisuutta ja itsenäistä
elämää tukevista asumisen palveluista. Ilta keräsi 34 osanottajaa, joista osa
oli mukana ensimmäistä kertaa. Luottamushenkilöitä oli illassa kolme. Illassa
virisi paljon rakentavaa keskustelua. Illan lopuksi tehtiin tulevaisuuden muistelu: mitä teimme, että saimme hyvät asumisen palvelut.
Osana Tarve-projektia tehtiin myös kysely, joka lähetettiin 42:lle Arjen tuen
asiakkaalle. Vastauksia palautui 24 kpl eli vastausprosentti oli 57%. Kyselystä nousi esiin asumisen harjoittelun tarve ja tuki- ja palveluasumisen tuleva
tarve.
Projektin tulosten perusteella kehitysvammaisten nuorten asumista ja palveluja koskevat keskeiset kehittämistarpeet Äänekoskella ovat nuorten
asumiseen liittyvien valinnanmahdollisuuksien lisääminen; asumisvaihtojen
monipuolistaminen ja tukiasumisen lisääminen tavallisessa asuntokannassa;
joustavien, vaihtuviin ja yöaikaisiin avuntarpeisiin vastaavien palveluratkaisujen kehittäminen; nuorten työ- ja päivätoiminnan kehittäminen tukemaan
itsenäistymistä, tiedonkulku asiakkaiden, omaisten ja palvelujen välillä sekä
harrastus-, vapaa-aika- ja muiden julkisten palvelujen saavutettavuus.
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1

Taustaa
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta ja täysivaltaista osallisuutta painottava näkökulma on vahvistunut vammaispoliittisessa
keskustelussa 2000-luvulla. Ihmisoikeussopimukset, lainsäädäntö, vammaispoliittiset ohjelmat sekä palvelujen järjestämistä koskevat laatusuositukset
painottavat vammaisten ihmisten oikeutta osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Tänä päivänä ajatellaan, että palvelujen ja asumisen ratkaisun tulee
mahdollistaa ihmiselle hänen omien tavoitteidensa mukainen itsenäinen elämä, ja että palvelunkäyttäjien tulee voida osallistua palvelujensa kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.
Myös kehitysvammapalveluissa on eletty murrosvaihetta. Kehitysvammaisten
asumisohjelman tavoitteena on laitosasumisen vaiheittainen lakkauttaminen
vuoteen 2020 mennessä. Kuntien tulee mahdollistaa laitoksista ja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen
tavallisissa asuinympäristöissä sekä riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset
palvelut. (Vammaispalvelujen käsikirja 2017a.)
Toinen iso kehitysvammapalveluiden yhteiskunnallinen murros on meneillään
oleva pitkäaikainen vammaislainsäädännön uudistus, jossa nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki fuusioidaan uudeksi vammaispalveluja
koskevaksi erityislaiksi. Lain jatkovalmistelu käynnistyi keväällä 2016. Tavoitteena on antaa esitys laista eduskunnalle syksyllä 2017. Lain on tarkoitus tulla
kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019 (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos,
vammaispalvelujen käsikirja 2017b.)
Kolmas vastikään tapahtunut mittava muutos on YK:n vammaisten oikeuksia
koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan ratifioiminen Suo-
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messa. Sopimus astui voimaan 10.6.2016. Käytännössä sopimus velvoittaa
jäsenvaltiot takaamaan vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettu kaikille ihmisille. Keskeistä on syrjinnän
kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla (Suomen YK-liitto 2016.)
Meneillään olevassa Sote-uudistuksessa koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä uudistetaan. Uudistus vaikuttaa tällä hetkellä palveluiden kehittämiseen, koska järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18:sta uudelle maakunnalle
1.1.2019.
1.1. Asumispalvelujen järjestämistä ohjaava lainsäädäntö
Kehitysvammaisten suomalaisten asumisen ratkaisujen ja palvelujen järjestäminen perustuu useisiin lakeihin. Lähtökohtana palvelujen järjestämisessä
ovat kaikille tarkoitetut yleiset palvelut. Erityislainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun henkilö ei saa tarvitsemiaan palveluja yleisen muun lainsäädännön
nojalla. (Vammaispalvelujen käsikirja 2017c.)
Asumisen ja palvelujen järjestämistä ohjaavia keskeisiä lakeja ovat Suomen
perustuslaki, sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä erityislakeina vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. (finlex.
fi).
Perustuslaissa turvataan yksilön vapaudet ja oikeudet ja yhdenvertaisuus
lain edessä sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Perustuslaki myös velvoittaa julkista valtaa
turvaamaan jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut, jotka luovat ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. (Suomen Perustuslaki
731/1999.)
Kehitysvammaisten ihmisten asumisen järjestämisen kannalta keskeinen on
perustuslain 19.4 §, jonka mukaan ”julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea omatoimisen asumisen järjestämistä.”
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Sosiaalihuoltolaissa asumispalvelut määritellään käsitteillä tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palvelusasuminen.
Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen
asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon
sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja
palveluja. Palveluasuminen voidaan järjestää myös ihmisen omaan kotiin. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja
siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen
mukaisesti ympärivuorokautisesti. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 21 §.)
Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisten
palvelujen järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalitoimi. (Sosiaalihuoltolaki
1301/2014.)
Vammaispalvelulakia tai kehitysvammalakia sovelletaan, mikäli kehitysvammainen henkilö ei saa sopivia ja riittäviä palveluja muun lain nojalla. Palvelupäätöstä tehtäessä on sovellettava asiakkaan kannalta edullisinta lakia.
(Vammaispalvelujen käsikirja 2017d).
Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämiseksi asiakkaan kanssa tulee
tehdä palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma. Vammaispalvelulain
mukaisten palvelujen järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalitoimi. (Vammaispalvelujen käsikirja 2017e.)
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Kehitysvammalain mukaisten palvelujen myöntämiseksi asiakkaalle laaditaan
erityishuolto-ohjelma (EHO). Kunnan sosiaalitoimi ja/tai erityishuoltopiiri vastaa kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä. (Emt.)
Vireillä on edellä mainittu vammaislainsäädännön uudistus. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2013 asettama työryhmä on antanut hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa uudesta vammaislainsäädännöstä.
Työryhmä luovutti ministeri Huoviselle 16.4.2015 hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen uudesta vammaislainsäädännöstä ja siitä annetuista lausunnoista valmistui yhteenveto. Nyt laki on jatkovalmistelussa ja tähtäimessä on antaa eduskunnalle syksyllä 2017 hallituksen esitys vammaisten
henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi. Lain on määrä astua voimaan
vuonna 2019 (Vammaispalvelujen käsikirja 2017f)
1.2. YK:n vammaissopimus, VAMPO ja laatusuositukset
YK:n vuonna vammaisten ihmisten oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa
otetaan kantaa vammaisten asumispalveluihin määrittelemällä, että vammaisella henkilöllä on oikeus valita asumismuotonsa, asuinpaikkansa ja kenen
kanssa hän haluaa asua. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 2007
ja se on ratifioitu 10.6.2016. Suomessa on taustatyönä uudistettu muun
muassa sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä, jotta sopimuksen ratifiointi mahdollistui. Yleissopimuksen ratifioinnilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien asemaa
nimenomaan oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina samoin kuin valtion velvollisuutta toimia näiden oikeuksien edistämiseksi. Yleissopimuksen
johtavana periaatteena on syrjinnän kielto. Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistetaan vammaisten henkilöiden
oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.
Suomen vammaispoliittisen ohjelman (2010-2015) tavoitteena oli luoda vahva pohja YK:n vammaissopimuksen kansalliselle edistämiselle ja toimeenpanolle. Ohjelma jakautui 14 vammaispoliittiseen osa-alueeseen. Ohjelmassa
esitettiin yhteensä 122 konkreettista toimenpidettä, joilla tarttua epäkohtiin.
Osa-alueet, jotka liittyvät esteettömyyteen, yhteiskunnalliseen osallisuuteen,
palvelujen laatuun ja sosiaaliturvaan ovat asumisen palvelujen järjestämisen
näkökulmasta keskeisiä. (verneri.net 2017.)
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Sosiaali- ja terveysministeriö ja kuntaliitto, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
suunnitteluoppaassaan ja palveluasumisen oppaassaan ovat määritelleet laatukriteerejä sekä vammaisten ihmisten asumiselle että palvelujen järjestämiselle. Kaikissa laatusuosituksissa korostetaan eri näkökulmista
• palvelunkäyttäjien mukaan ottamista asumisen ja palvelujen suunnitteluun
• asuntojen ja ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• palvelujen yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta niin, palvelunkäyttäjä
voi osallistua haluamallaan tavalla lähiyhteisössään ja yhteiskunnassa
• asumista tavallisissa asuinympäristöissä, tavallisissa asunnoissa
Aran suunnitteluoppaassa määritellään, että asunto on ensisijaisesti siinä
asuvan henkilön oma koti ja kuuluu hänen itsemääräämisoikeutensa piiriin.
Asuntojen tulee olla viihtyisiä, valoisia ja esteettömiä sekä mahdollistaa tasavertainen elämä osana yhteisöä. Erityisryhmien käyttöön tarkoitettujen
asuntojen huonetilat ja sen koko on suunniteltava siten, että tilat vastaavat
normaalia asumista. Suunnittelussa on huomioitava asukkaan avun tarpeista
johtuvat tila- ja varusteratkaisut. Asunnoissa on pääsääntöisesti oltava tilaa
ruuanlaittoon, lepäämiseen, harrastuksiin ja myös vieraiden väliaikaiseen majoittamiseen. Ryhmämuotoisessa asumisessa henkilökohtaisen asunnon koko
25m2 sisältäen kylpyhuoneen. Kokosuositus ei koske opiskelija-asumista.
(Ara 2016.)

!

Tarve-projektit toteutetaan yhteistyössä
palvelunkäyttäjien ja heidän omaistensa,
viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Tavoitteena on kehittää vammaisten
ihmisten asumista tukevia palveluja niin,
että palvelunkäyttäjien osallisuus toteutuu
lainsäädännön, ihmisoikeussopimuksien,
VAMPOn sekä erilaisten asumisen ja palvelujen
laatusuositusten edellyttämällä tavalla.
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2

Äänekosken kaupunki
Äänekoski sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa, puolen tunnin ajomatkan
päässä pohjoiseen Jyväskylästä. Äänekosken ja Suolahden kaupungit
sekä Sumiaisten kunta yhdistyivät vuoden 2007 alussa. Kuntaliitoksessa
syntyneen kaupungin nimeksi tuli Äänekosken kaupunki. Asukkaita
Äänekoskella on nykyään n. 20 000. Keitelejärven rannalla sijaitseva
kaupunki tunnetaan runsaitten vesistöjen lisäksi myös vahvasta
perusteollisuudesta. Globaalit yritykset niin metsä-, bio- kuin kuin
teknologiateollisuudenkin alalla työllistävät tuhansia ihmisiä.
Äänekoskella on hyvät liikunta-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalvelut. Uusi
terveyskeskus valmistui vuonna 2014 ja lukio valmistuu 2017 kesällä.
Kaupungissa lasten-, ja nuorten asioiden hoitoon halutaan panostaa.
2.1 Kuntastrategia
Kaupunkistrategia koskee koko kaupungin organisaatiota ja kaikkia
kaupunkilaisia. YK:n vleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
selkeyttää, että vammaiset kaupunkilaisina osallistuvat ja käyttävät
ensisijassa normaalipalveluja.
Äänekoskella on päivitetty kuntastrategia vuonna 2015. Äänekosken
kaupunkistrategian 2016-2021 arvoja ovat
Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
• Kehitystä seuraava
• Vanhat toimintatavat kyseenalaistava,
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• Mahdollisuuksia näkevä
• Oivaltava ja
• Tulevat sukupolvet huomioiva
Tasa-arvoisuus
• Asukkaitaan, työntekijöitään ja yrityksiä tasapuolisesti kohteleva.
Oikeudenmukaisuus
• Lainmukaisesti ja tasa-arvoisesti asiakkaitaan kohteleva
• Päätöksenteko oikeudenmukaista ja demokraattista
Kestävä kehitys
• Ympäristöstään huolehtiva
• Tulevat sukupolvet huomioiva
• Toiminta perustuu ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävälle kehitykselle
Missio on, että
Äänekosken kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
mahdollistaa monipuolisen elinkeinoelämän.
Visio
Äänekoski on pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuin- ja työssäkäyntikeskus,jossa on monipuolista yritystoimintaa ja toimivat palvelut.
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2.2 Kehitysvammapalvelut
Äänekoskella oli 2016 tammikuussa diagnoosin saaneita kehitysvammaisia
aikuisia ja lapsia 139 henkilöä, joille on tehty palvelusuunnitelmat. Täysi-ikäisiä palveluiden piirissä olevia kehitysvammaisia on 90.
Kehitysvammapalvelut ovat osa Äänekosken kaupungin Arjen tukea, johon
kuuluvat vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalvelut. Arjen tukea johtaa palvelujohtaja. Arjen tuessa on kolme palveluvastaavaa, joista yksi on mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluiden palveluvastaava. Kukin palveluvastaava
vastaa oman alueensa asiakkuuksista tiiminvetäjänä. Arjen tuessa on kolme
palveluohjaajaa, joista yksi on vammaispalveluissa. Palveluohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa tekee palvelutarpeen arvioinnin ja
palvelusuunnitelman, jossa määritellään tarvittavat palvelut. Erityisen tuen
tarpeessa olevan palvelusuunnitteluun osallistuu työparina sosiaalityöntekijä.
Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään mm. kuntoutusohjausta, päivä- ja
työtoimintaa ja asumispalvelua joko tukiasumisena omaan kotiin, perhehoitona tai asumisyksiköissä.
Perusturvan toimialalla Arjen tuessa on sisäinen tilaaja-tuottajamalli. Vammaispalveluiden tilaajatiimistä palveluohjaaja, palveluvastaava tai sosiaalityöntekijä tekee palvelu- tai maksupäätökset sekä tilaa asiakkaan tarvitsemat
palvelut hallintosäännön mukaisin tehtäväjaoin. Kiireellisessä tilanteessa sosiaalityöntekijä käynnistää palvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai
ostopalveluna. Kaupungin tuottamissa kehitysvammapalveluissa toimii oma
esimies.
Palvelujen tuottajat
Äänekosken kaupungilla aikuisille suunnattuja kehitysvammaisten palveluja
tuottavat työ- ja paivätoimintakeskus Toimari ja Kalevankoti. Lisäksi kaupungin kuntoutusohjaaja tukee itsenäisesti asuvia elämänhallintataidoissa. Palvelutalo Kotiranta tarjoaa asumispalvelua alle 65-vuotiaille.
Yksityisiä palveluntuottajia ovat Suolahdessa Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Marianpolun asunnot ja Lehtola (tehostettu palveluasuminen),
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Hoitokoti Mäntyrinne (tehostettu palveluasuminen) ja Äänekoskella Coronarian Lounatuuli ja Lemmikki (tehostettu palveluasuminen) ja Häränvirran
tukiasunnot (tukiasuminen). Sumiaisissa on Rautionmäen tuvannurkka, joka
tarjoaa tehostettua palveluasumista.
Toimintakeskuksen työ- ja päivätoiminnassa käy viikoittain 42-54 kehitysvammaista aikuista, joista 12 henkilöä on vakituisesti avotyötoiminnassa eri
yrityksissä tai kaupungin toimipaikoissa. Osallistumispäiviä henkilöllä on yhdestä viiteen päivään viikossa yksilöllisen tarpeen mukaan. Ikääntyneet eläkeläiset siirtyvät kerhotoimintaan tai Seniorikeskukseen yksilöllisen suunnitelman mukaan.
Kalevankodissa asuu seitsemän asukasta vakituisesti omissa huoneissaan ja
kahdeksas huone on tilapäiseen asumiseen. Ruoka tehdään yhteisessä keittiössä. Asukkailla on kaksi yhteistä vessaa. Henkilökunta on päivisin paikalla 8-19 välillä ja viikonloppuisin 11-19 välillä. Kalevankodilta tuetaan viittä
lähialueella omissa asunnoissaan asuvaa ja kolmea samassa talossa asuvaa
asiakasta.
Kotiranta on Suolahdessa sijaitseva 21–paikkainen palvelutalo. Henkilökunta on paikalla klo 7-20 välisenä aikana.
Äänekoskella asuu tavallisessa asuntokannassa tuettuna 24 kehitysvammaista aikuista. Vuokrasuhteessa Äänekosken vuokra-asunnoilla on
11 henkilöä, yksityisellä vuokrasuhteessa on kuusi henkilöä ja kaksi Kehitysvammaisten palvelusäätiön omistamissa osakkeissa.
Tukea asumiseen annetaan kuntoutusohjaajan, Kalevankodin ja toimintakeskuksen toimesta. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan tukiasumista, jossa
tukikohta sijaitsee asunnon välittömässä läheisyydessä.
Marianpolun asunnot ovat entisellä Suojarinteen alueellla, Aspa-säätiön rakentamassa rakennuksessa. Marianpolulla on 16 vuokrayksiötä vammaisille
henkilöille. Ruoka tulee valmiina ja asunnoissa on oma vessa ja yksi ovi yhteisiin tiloihin ja yksi ovi suoraan ulos. Palvelun tuottaa Keski-Suomen vammmaispalvelusäätiö.
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Lehtola on autismikirjoon erikoistunut erityisesti nuorille aikuislle tehostettua palveluasumista tarjoava yksikkö. Lehtolassa on 16 vuokrayksiötä omalla
ulko-ovella ja terassilla. Talossa on yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat, sauna
ja kodinhoitohuone sekä takkahuone. Pihassa on grillikatos ja trampoliini ja
rannasta löytyy sauna ja uimalaiturit. Palvelun tuottaa Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö.
Hoitokoti Mäntyrinne sijaitsee Suolahdessa omakotitalossa sisältäen huoneet kahdeksalle asukkaalle, yhteiset vessat ja suihkut. Palvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja.
Rautionmäen tuvannurkka on Sumiaisissa maaseudulla sijaitseva kehitysvammaisille suunnattu tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikkö järjestää
asukkailleen myös päivä- ja työtoimintaa mm. kotitalous- ja metsätöitä.
Lounatuulessa on 16 asukaspaikkaa ja se on Äänekosken keskustassa. Lounatuuli tarjoaa ympärivuorokautista tukea asukkailleen. Lounatuulessa on
huoneita ja kaksioita asukkaille.
Lemmikki tarjoaa tehostettua palveluasumista 14:lle huoneperustaisesti.
Lemmikki sijaitsee Äänekosken keskustassa. Palvelun tuottaa Coronaria.
Häränvirran tukiasunnot ovat opiskelija-asuntojen seassa. Tukea annetaan
tukipisteestä tarpeen mukaan, siellä voi myös käydä syömässä. Palvelun tuottaa Coronaria.
Seuraavassa taulukossa nähdään, miten asumispalvelut jakautuvat kaupungin omien palveluiden ja ostopalveluiden kesken.
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Kuva 2: Asukkaita kaupungin omissa palveluissa ja ostopalveluissa
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3

Tarve-projektin vaiheet
Tarve-projektin suunnittelu käynnistyi vuoden 2016 huhtikuussa, kun Aspan
toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa vieraili Äänekoskella. Suunnitteluun osallistuivat Äänekosken kaupungin perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, palveluvastaava Mirva Vesimäki, päivätoimintojen esimies Päivi Pulli ja palvelujohtaja
Mirja Ahoniemi. Projektivastaava rekrytoitiin yhdessä Äänekosken kaupungin, kokemusasiantuntija Miikka Urosen ja Aspan yhteistyönä. Vastaavaksi
valittiin Saila Nikula.
Tarve-projektin ohjausryhmään nimettiin Äänekosken vammaisneuvosta Ritva
Koskenaro, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiristä puheenjohtaja Olli-Pekka Haverinen, kokemusasiatuntijaksi Miikka Uronen, Heini Jäntti ja Nico
Hiltunen. Äänekosken kaupunkia ohjausryhmässä edustivat palveluvastaava
Mirva Vesimäki ja palvelujohtaja Mirja Ahoniemi, Aspaa kehittämispäällikkö
Päivi Huuskonen ja projektivastaava Saila Nikula.
Tarve-projektin tarkoitus ja tavoitteet Äänekoskella
• Asumisen ja palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
• Kehitysvammaisten äänekoskelaisten asumisen tämän hetkisten palvelutarpeiden kartoittaminen
• Palvelunkäyttäjien osallisuuden vahvistaminen palvelujen kehittämisessä: YK:n vammaissopimuksen, uudistuvan lainsäädännön ja asumisen
laatusuositusten asettamat haasteet
• Yhteiskehittämisen/vuoropuhelun jatkuminen jatkaminen projektin
päätyttyä: palvelunkäyttäjät, omaiset, viranomaiset sekä päättäjät
• Toimenpidesuositusten ja -suunnitelman työstäminen asumisen ja palvelujen kehittämiseksi
18

Kuva 3: Äänekosken Tarve-projektin eteneminen

19

4

Yhteiskehittämistä
asumispajoissa
Asiakkaiden asumisen pajoissa kartoitettiin nuorten asumiseen liittyviä toiveita, unelmia ja muita asumiseen liittyviä kysymyksiä. Omaisten, työntekijöiden
ja viranomaisten kanssa käsiteltiin kysymyksiä ja kehittämisen aiheita. Perheet
kokivat saaneensa vähän tietoa tulevista asumisen palveluista ja vapaa-ajan
harrastuksia kaivattiin lisää nuorille. Omaisten pajaan tuli alustuksen pitämään Aspan kehittämissuunnittelija Maarit Aalto, hän kertoi henkilökeskeisestä toimintatavasta asumisen palvelujen laatutekijänä. Pajatyöskentelyssä
yhdessä omaisten ja työntekijöiden kanssa nostettiin esiin asioita, jotka kaipaavat lisähuomiota ja työstettiin niitä Lopputilaisuudessa Aspan toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa puhui osallisuudesta ja itsenäistä elämää tukevista palveluista. Lopuksi oli tulevaisuudenmuistelu, jossa yhdessä tehtiin askelmerkkejä
hyvään tulevaisuuteen.
4.1 Projekti käyntiin Asumisillalla 12.1.
Projekti käynnistyi kaikille avoimella Asumisen illalla Äänekosken kaupungintalon valtuustosalissa. Illassa oli noin 29 osallistujaa, omaisia, asumispajoihin
osallistuneita nuoria sekä vammaispalvelujen työntekijöitä ja yksityisiä palveluntuottajia. Illan aikana käytiin läpi Aspan toimintaa, Aspan arvoja ja mikä
on Tarve-projekti. Palveluohjaaja Suvi Tikander kertoi Äänekosken kehitysvammapalveluista ja niiden toimintaperiaatteista. Samalla hän kertoi myös
Äänekosken Vammaisneuvostosta, jonka sihteerinä hän toimii. Tikanderin
mukaan:
”Kun uusi asiakas tulee vammaispalveluun, laaditaan hänelle palvelusuunnitelma, jossa tutustutaan asiakkaaseen sekä hänen tarpeisiinsa. Lähtökohtana
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on aina asiakkaan (ja hänen läheistensä) oma näkemys tilanteesta. Uudet
asiakkaat tapaa aina palveluohjaaja.
Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan palvelujen kokonaisuus yksilöllisesti. Lähtökohtana palveluissa on tasavertaisuus lainsäädännön edessä, eli ensiksi
mietitään ne kaikille yhteiset ja yleiset palvelut ja tämän jälkeen vasta vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Viime kädessä tullaan kehitysvammalain
mukaisiin palveluihin, ellei muiden palvelujen kautta löydy asiakkaalle sopivia
ratkaisuja. Tavoitteena on mielekäs ja asiakkaan omannäköinen elämä.”
Omakohtaisia kokemuksia asumisesta ja lapsen muutosta kertoivat Miikka
Uronen ja Hillevi Suutala. Illan lopuksi keskustelua herätti paljon tukiasuminen ja miten palveluilla tuetaan itsenäistä elämää. Illan aikana selkeni, että
palveluiden tulisi olla tarpeiden mukaisesti räätälöity. Kysymyksiin vastaten,
kuntoutusohjaaja Anne Hakala kertoi työstään, jossa hän tukee elämänhallintataidoissa yksin asuvia kehitysvammaisia nuoria ja aikuisia eri puolilla Äänekoskea.
Yhdessä pohdittiin myös, mikä tekee asunnosta kodin ja mikä on henkilökohtaisesti tärkeää asumisessa. Ensimmäinen kommentti, mikä yleisöstä nousi
tähän keskusteluun nuoren miehen sanomana oli, että ”kun sais asua yksin”.
Nuoren miehen vanhemmat kertoivat miehen mielipidettä tukien, että se on
ollut koko perheen toive jo vähän aikaa. Jollekin oli kotona oleva kissa tärkeä
ja taas toiselle kahvinkeitin, mielipiteet olivat kaiken kaikkiaan hyvin yksilöllisiä.
4.2 Palvelunkäyttäjien pajat
Äänekoskella Tarve-projektin kohderyhmänä oli 26 kehitysvammaista nuorta,
osa oli vielä peruskoulussa, osa opiskelemassa Bovaliuksella ja osa jo työelämässä.
Kohderyhmästä pieni osa käytti jo tilapäisiä tai kokoaikaisia asumisen palveluja. Arjen tuen työntekijöiden näkemyksen mukaan asiakkaat hyötyisivät tulevaisuudessa yksilöllisemmistä asumisen palveluista. Asuminen voisi onnistua
kevyemmin tai monipuolisemmilla tavoilla tuettuna.
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Äänekoskella on tulossa seuraavan viiden
vuoden aikana n. 36 kehitysvammaista
kaupunkilaista asumisen palvelujen piiriin.
Tähän ryhmään kuuluu myös vanhempia
kehitysvammaisia palvelunkäyttäjiä.
Asumisen pajat toteutettiin peruskouluissa,
Bovallius-ammattiopistolla, Äänekosken
toimintakeskuksessa, kahviloissa ja Arjen tuen
toimistolla Kalevankadulla. Asumisen pajat
olivat tällä kertaa yksilöllisiä 1-3 osallistujaa
kerrallaan käytännön syistä. Kutsuttuja
saattoi olla enemmän, mutta paikalle saapui
korkeintaan kolme kerrallaan.

4.2.1 Nuorten kehitysvammaisten asumisen toiveet
Äänekoskella 2017
Haastateltavista 24 henkilöä kommunikoi puhumalla.
Yhdellä ei ollut käytössään selkeitä kommunikoinnin apukeinoja ja yhdellä oli
kommunikaatiokansio apuna. Näiden kahden osalta asumisen toiveet kartoitettiin lähi-ihmisten haastatteluilla kodissa ja koulussa. Heidän kohdallaan
tärkeiksi asioiksi asumiseen liittyen nousivat seuraavat asiat:
• Läsnäoleva apu ympäri vuorokauden, nuoret tarvitsevat läsnä olevaa
apua ja tukea.
• Elämä yksilöllistä ja että ympäristö mahdollistaa kehittymisen (esim.
kauppa lähellä)
• Nuoret tottuneet aktiiviseen elämään ja olemaan osallisia kaikessa,
mm. lähiyhteisössä.
Missä asua?
Nuorella saattoi olla useitakin toiveita, missä haluaisi asua.
Nuorista 15 haluaisi asua Äänekoskella, koska se koettiin tuttuna paikkana.
Siellä osattiin kulkea helposti, oli mukava olla lähellä palveluja ja lyhyt matka
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joka paikkaan. Kuudella oli toiveena asua Jyväskylässä, koska siellä on laajemmat palvelut, paljon ihmisiä ja se koettiin hyvänä paikkana. Suolahdessa
halusi asua viisi nuorta, koska asuivat siellä vanhempiensa kanssa tai paikka
oli muuten käynyt läheiseksi omaisten kautta.
Helsingissä, Espoossa ja Saarijärvellä halusi asua kolme vastaajaa, koska ratkaisu tukisi heidän yksilöllisiä elämäntilanteitaan.
Pääosa halusi asua sillä paikkakunnalla, missä oli lapsuudenkoti, tai sitten
vaihtoehtona oli muuttaa kokonaan isompaan kaupunkiin.
• Äänekoski (yli puolet vastaajista)
• Suolahti (n. 1/5 osa)
• Jyväskylä, Helsinki, Espoo ja Saarijärvi ( n. 1/3 osa)

Nuorista 14 mainitsi haluavansa asua keskustassa tai lähellä keskustaa. Kaikilla liittyi toiveisiin olla palvelujen lähellä. Usein toivottiin, että lähellä asuisi
kavereita tai tuttuja. Toivottiin turvallista ympäristöä ilman alkoholisteja. Tärkeätä oli, että tietäisi, mistä apua saa, jos tulee joku hätä. Harrastuspaikkoja
toivottiin olevan lähellä mm. uimahalli tai keilahalli. Monet toivoivat, että mitään ei tarvitsisi pelätä. Saa sanoa itse missä asuu, ettei muut määrää. Toivottiin hyvää ympäristöä, missä on paljon ihmisiä.
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Asumisen toiveita
•

Keskusta

•

Turvallinen ympäristö

•

Ei rajoita elämää

•

Hyvät harrastusmahdollisuudet

•

Palvelut lähellä

•

Tuen tarve kohdattu
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Äänekoskelaisista nuorista 13 mainitsi erikseen haluavansa asua kerrostalossa ja neljä toivoi hissiä. Rivitalossa halusi asua kuusi nuorta ja omakotitalossa
kolme jonkun kanssa. Yhdellä nuorella oli visio Äänekosken Kalevankodista,
että se muuttuisi maataloksi ja sijaitsisi edelleen lähellä keskustaa.
• Kerrostalo (puolet vastaajista)
• Rivitalo (n. 1/5 osa)
• Erillinen talo ( n.1/6 osa)
Yksin vai yhdessä?
Nuorista vain kolme halusi asua kokonaan yksin. Viisi nuorista sanoi haluavansa asua tyttö/poikaystävän kanssa. Kahdeksan sanoi haluavansa asua yhden oman kaverin kanssa. Neljä nuorista voisi asua useamman kaverinsa/koulukaverinsa kanssa. Merkittävää yhteisasumisen toiveisiin liittyen on se,
että asuinkumppanit halutaan valita itse.
• Ehdottomasti yksin, 3 vastaajaa
• Itse valitun kaverin kanssa kahdestaan kimppakämpässä, 8 vastaajaa
• Tyttö/poikaystävän kanssa, 5 vastaajaa
• Itse valittujen kavereiden kanssa kimppakämpässä, 4 vastaajaa
• Oma asunto, lähellä apu ja ystäviä, 4 vastaajaa
Millaista elämää?
Seuraavana joidenkin äänekoskelaisten kehitysvammaisten nuorten asumisen toiveita ja unelmia:
Mies 22 vuotta.
”Yhdessä tyttöystävän kanssa Äänekoskella, ei Jyväskylässä, mielellään
keskustassa. Osaan liikkua Äänekoskella. On hyviä harrastuspaikkoja
esim. uiminen, keilailu ja kalastaminen. Turvallinen ja viihtyisä paikka.
Jos on joku hätä, niin joku voi auttaa. Oon valmis oppimaan tekemään
ruokia ja pyykinpesua, mutta vielä pitää opettaa. Ei tartte pelätä. Ei
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saa olla hometta ja voisi olla myös parveke. En tarvitse saunaa. Toistoja tarvitsen joka päivä, eikä saa menettää heti malttiaan. Tietää aina,
mistä apua saa. Olisi kiva, jos asuisi tuttuja samassa talossa. Olisi kiva,
jos olisi esim. vessa, makuuhuone, keittiö ja ehkä myös olohuone.”
Nainen 21 vuotta
” Hyvä asunto, missä turvallinen olla, ei tarvi pelätä, mitä ympärillä
liikkuu. Minä haluan asua hyvässä ympäristössä, missä on paljon ihmisiä Saarijärven keskustassa. Työpaikka on lähellä keskustaa ja asunto
yksiö tai kaksio. Minä haluan lemmikiksi kissan tai koiran, asunnossa on lemmikki. Minun harrastukset on laulaminen, tanssi ja urheilu.
Minä toivon, että mut hyväksytään sellaisena kuin oon, kun muutan
asumaan Saarijärvelle. Haluan tukea kaupan käyntiin ja kodin hoitoon
ja pyykkiin. Minä toivon, että voin elää oma elämä ja semmosta mitä
muut elää, normaali elämä. Minä haaveilen, että mulla on turvallinen tuki asumiseen ja muutenkin turvallinen olo. Minä haluan sisustaa omanlaisen kodin itse, missä on ihana asua, ei semmosta et muut
määrää toisen elämästä. Haluan itse sanoa missä haluan asua. Minä
haluan että siellä käy luotettavia kavereita ja tuttuja. Yökyläily ja ei
epäluotettavia kavereita.”
Nainen 40 vuotta
”Haluan asua tyttökaverin kanssa kaksiossa, meillä on omat huoneet.
Syödään muualla ravintoloissa ja välillä kotona, päivällä syön työpaikalla. Toivon, että on sauna. Haluan käydä itse kaupassa. Joku kävis
katsomassa. Toivon avustajaa, jonka kanssa opetellaan ruuan tekoa.
Joku hoitaa raha-asiat. Paloturvallisuus on tärkeää. Omistan tietokoneen. Meillä olisi yhteinen pyykkikone. Ei alkoholisteja, eikä häiritseviä naapureita.”
Mies 23 vuotta
”Ei tarvi eläimiä, oma kahvinkeitin, sauna ja valkoiset seinät, viininjuontia, matkustelua lentokoneella, voisi juoda kahvia ja syödä pullaa.
Asuminen kaverin kanssa.”
25

Mies 29 vuotta
”En halua siivota. Asuntolaelämä ei oo mua varten. Kumpa saisin oman
elämän. Uusi työpaikka (vakituinen keittiö paikka) Isompi palkka töistä. Olisi kiva asua yksin Äänekosken taajamassa. Hissillinen talo. Ruoka
ja pyykkihommat hoitaisi joku muu. Ärrän ja Citymarketin lähellä oma
koti. Söisin vaan valmisruokia.”

4.3 Omaisten ja työntekijöiden paja 8.2.
Ilta alkoi kahveilla ja Forsgrenin taitavalla djembe-rummutuksella. Tammikuussa projektivastaava oli kartoittanut asumisen toiveita kohderyhmältä pajoissa, moni tunnistikin omat toiveensa illan esityksestä. Kokemusasiantuntija
Heini Jäntti kertoi myös omia toiveitansa liittyen asumiseen.
Aspan kehittämissuunnittelija Maarit Aalto käsitteli alustuksessaan henkilökeskeistä toimintatapaa ja palvelujen laatua. Aspassa on otettu käyttöön
henkilökeskeinen toimintapa, joka toteuttaa YK:n yleissopimusta vammaisten oikeuksista. Alustuksessaan Aalto kertoi, mistä asioista palvelujen laatu
hänen näkemyksensä mukaan muodostuu.
Ensimmäisenä tärkeimpänä asiana, johon asumisen laadun tulee perustua, Aalto näkee YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Asumispalvelujen laadun kannalta keskeisimmät ovat artiklat 3 ja 19. Artikla 3 koskee
itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja artikla 19 täysimääräistä osallisuutta.
Yleiset periaatteet (artikla 3), johon koko yleissopimus perustuu:
a) henkilöillä on synnynnäinen arvo, yksilöllinen itsemääräämisoikeus,
vapaus tehdä omat valinnat ja yksilön
b) yhdenvertaisuus
c) täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan
d) erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden hyväksymi
nen osana ihmisten monimuotoisuutta ja ihmiskuntaa
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e) mahdollisuuksien yhdenvertaisuus
f) esteettömyys ja saavutettavuus
g) miesten ja naisten välinen tasa-arvo
h) vammaisten lasten kehittyvien kykyjen kunnioittaminen ja sen kun
nioittaminen että heillä on oikeus säilyttää identiteettinsä.
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Artikla 19, täysimääräinen osallisuus
Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.
Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertainen
oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on muiden
kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet
vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti
muiden kanssa mahdollisuus valita
asuinpaikkansa sekä sen, missä ja kenen
kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja
käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä.

a) vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja
sekä asumis- sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja
estämään elämistä ja estämään eristämistä tai erottelua yhteisöstä.
b) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten
henkilöiden saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän
tarpeitaan.
Toisena tärkeänä tekijänä asumisen laadussa tulisi olla arvot, kuten esim.
tasa-arvo ja kunnioittaminen. Kolmantena tärkeänä asiana puhuttaessa
asumisen palvelujen laadusta tulisi olla henkilökeskeinen ajattelu. Ei rakenneta palveluja ryhmille vaan henkilöille eli kuntalaisille.
Usein haemme ratkaisuja ulkoisille seikoille, esimerkiksi asumisen muodoille tai palveluille, mutta pitää muistaa, että palvelut sisältävät myös paljon
välittämistä, läheisyyttä, inhimillisyyttä ja kohtaamista. Meidän tulee järjestää ja organisoida asukkaan elämää hänen mielensä mukaisesti. Asukkaan
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kohtaamiseen tulee sisältyä kunnioitusta ja ymmärrystä. Tuetaan sosiaalisissa
taidoissa esimerkiksi ystävyyden ylläpidossa ja ystävien löytymisessä. Nämä
usein tuottavat asukkaalle hyvinvointia ja elämänlaatua.
Aalto kiteyttää oman näkemyksensä laadusta seuraavasti:
• Jätetään pois yleistykset
• Pois ihmisten luokittelusta
• Jätetään pois ”minusta tuntuu tiedot” ja vanhat asenteet
Aallon mukaan on tutkittu, että isot yksiköt lisäävät palveluntarvetta, koska
ne eivät tue vammaista henkilöä itsenäistymiskehityksessä siinä määrin kuin
pienet yksiköt tai oma asunto tavallisessa asuntokannassa. Aalto kertoi myös
tutkimuksista, joissa oli todettu, että aitoja kohtaamisia on enemmän, kun
ihmisiä on vähemmän, eli isossa yksikössä voi lopulta olla yksinäisempää kuin
pienessä.
Palvelun laatu
Kuva 4: Palvelujen laadun muodostuminen (Maarit Aalto 2017)

Illan ryhmätyöskentelyssä omaiset ja työntekijät pohtivat asumisen ja palvelujen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä:
Miten Äänekoskella voidaan vastata kehitysvammaisten kuntalaisten
erilaisiin elämäntyyli-, asumis- ja palvelutarpeisiin?
Illan osallistujat kokivat, että Äänekoskella on kehitysvammaisten palveluissa motivoituneet ja kehittämishaluiset työntekijät (koskaan ei olla valmiita),
jotka haluavat kehittää edelleen palveluitaan henkilökeskeisen ajattelun mukaisesti. Kuntoutusohjaajat on koettu tärkeäksi työmuodoksi yksilöllisen asu-
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misen ja perheiden tukemisessa
Mitkä ovat suurimmat haasteet/kehittämistarpeet kehitysvammaisten äänekoskelaisten asumisessa ja palveluissa?
Tiedonkulku
Nuorten kehitysvammaisten lapsuuden perheet kokevat, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa tarjolla olevista kehitysvammaisten palveluista. Lapset asuvat
vielä kotona ja asumispalvelujen tarve tulee lähitulevaisuudessa. Vanhemmat
eivät ole keskenään järjestäytyneet esim. tukiyhdistys. Mistä tietoa ja mistä
tukea?
Joustavien asumispalveluiden puute
Äänekoskelle tarvitaan lisää yksilöllisiä asumispalveluja. Kaupungin kehitysvammapalveluilla ei ole omaa ympärivuorokautista yksikköä, joka voisi hoitaa
tukiasukkaiden öiset puhelut tai avuntarpeet. Yksityisillä palveluntuottajilla
on ympärivuorokautisia yksiköitä. Kehitysvammaisten kaupunkilaisten asumispalveluissa kaivataan joustavuutta palveluihin, koska avun ja tuen tarve
saattaa nousta äkillisesti esimerkiksi sairauden myötä. Tämä koskee yksin,
tuetusti asuvia ja Kalevankotia, missä tukea on saatavissa aamusta iltaan.
Esimerkiksi äkillisen sairastumisen yllättäessä asukkaat tarvitsevat tukea öiseenkin aikaan. Tuen lisätarve on tilapäistä, eli tuen määrää pitäisi pystyä
joustavasti lisäämään ja vähentämään. Tilapäisen avun tarpeen lisääntymisen
ei tulisi johtaa siihen, että henkilö joutuu muuttamaan pois kotoaan.
Työ- ja päivätoiminnan kehittäminen
Toimarille toivottiin miehille suunnattua toimintaa. Nuorille toivottaisiin omaa,
vetävällä nimellä olevaa nuorten tarpeisiin vastaavaa ”toimaria” joka auttaisi
yksilöllisten elämänpolkujen luomisessa ja niihin tukemisessa. Nuorten toimarissa olisi myös yksilöllistä työhönvalmennusta ja ohjausta työhön yrityksiin ja
yhteisöihin.
4.4 Viranomaisten ja luottamushenkilöiden paja
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Varsinainen Asumisen ilta kaikille viranomaisille ja luottamushenkilöille jouduttiin perumaan päällekkäisyyksien vuoksi. Sen sijaan projektivastaava
kävi tapaamassa perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marke Tuomista,
vapaa-aikajohtaja Markku Auvista, kaavoitusjohtaja Olli Kinnusta ja Äänesseudun vuokra-asuntojen Pekka Kareahoa, Virva Ruuskaa ja Mikko Mörskyä.
Tapaamiset olivat antoisia ja kaikilla oli positiivista halua yhdessä kehittää
asioita. Äänesseudun vuokra-asunnot ovat olleetkin aktiivisesti mukana yhteistyössä, kun asuntoja on tarvittu. Hedelmällistä yhteistyötä halutaan jatkaa
puolin ja toisin Äänesseudun vuokra-asuntojen ja Äänekosken vammaispalveluiden välillä.
Äänekoskella on tulossa monia nuoria asumispalvelujen piiriin seuraavien
vuosien aikana. Opinto-ohjaaja Johanna Huttunen Bovallius- ammattiopistolta Jyväskylästä kertoi, kuinka opiskelukäytäntö on nuorten keskuudessa
muuttunut vuosikymmenten varrella. Vielä 90-luvulla opiskelemaan tulevat
kehitysvammaiset olivat vanhempia. Aikaisemmin Äänekoskelaiset opiskelijat
asuivat aina Bovalliuksen asuntolassa. Tänä vuonna opiskelijat Äänekoskelta
eivät saa enää asuntolapaikkaa. Se on harmi, koska asumisen harjoittelu jää
pois ja opiskelijoiden päivät saattavat venyä pitkiksi matkoineen. Nykyään
opiskelijat tulevat suoraan peruskoulusta VALMAan, TELMAan tai ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen saatuaan opiskelupaikan.
Jokainen opiskelija on oikeutettu yhteen ammatilliseen tutkintoon. Valmistuttuaan opiskelijat ovat nuoria yleensä noin 19-21 vuotiaita. Huttunen toi esiin
tarpeen, koskien valmistuvia opiskelijoita, kun opiskelijat tulevat kotipaikkakunnilleen, he tarvitsevat asunnon ja tukea. Usein kuitenkin asuntolassa on
paljon tukea, tarve olisi kevyempään tukeen niin, että itse voisi mennä kysymään esim. jostain tukipisteestä apua. Huttunen koki, että tukea tulisi olla
saatavilla silloin kun on tarvetta. Hän tuumaili myös, että olisi hyvä, jos lähellä
asuisi kavereita, että seuraa löytyisi helposti. Hän myös toi esiin nuorten työpaikkojen tarvetta opiskelujen jälkeen. Nuoret hyötyisivät jos heille luotaisiin
yksilöllisiä polkuja työelämään ja elämänhallintataitojen opiskeluun.
Palveluvastaava Mirva Vesimäki toi myös lisänäkökulmia nuorten asumisen
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• Asumisen harjoittelua nuorille
• Kevyen tukiasumisen tarve tukipistettä käyttäen
• Nuorille yksilöllisiä polkuja elämään ja työhön

tarpeen lisääntyneeseen määrään. Aikaisemmin toinen vanhemmista saattoi olla omaishoidon tuella kotona hoitamassa nuortaan. Nuoret eivät tulleet
asumispalveluiden pitkäaikaisen piiriin vaan pysyivät lapsuudenkodeissaan, ja
muuttaminen kävi ajankohtaiseksi vasta omaishoidon päättyessä. Oppilaitoksen yhteydessä ei ole enää saatavilla asumisharjoittelua kuten aikaisemmin.
Nykyään nuoret elävät ikäluokkansa mukaisesti ja muuttavat lapsuudenkodista yleensä opiskeluiden päätyttyä. Perhehoito asumisen muotona soveltuu
parhaiten lapsille tai yksilöllisenä ratkaisuna itsenäistyville nuorille asumisharjoitteluun ja aikuisille.
4.5 Projekti päättyy Asumisiltaan 14.3.
Tarve-projektin viimeinen, kaikille avoin asumisilta keräsi yhteensä vähän yli
kolmekymmentä osallistujaa, jotka olivat palvelunkäyttäjiä, omaisia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja viranomaisia.
Aspan toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa piti puheenvuoron osallisuudesta ja
itsenäistä elämää tukevista asumisen palveluista. Hän haastoi kuulijoita pysähtymään ja avoimesti miettimään asumisen ratkaisuja kehitysvammaisen
kuntalaisen kannalta. Miten tuetaan yksilöllistä elämää asumisen ratkaisuilla
ja itsenäistä elämää tukevilla palveluilla?
YK:n Vammaissopimuksessa on useita kohtia, jotka liittyvät asumiseen ja
asumista tukevien palvelujen järjestämiseen. Yleissopimus antaa vammaisille
ihmisille samat oikeudet osallisuuteen kuin kaikille muillekin ja velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat valita
• asuinpaikkansa
• asuinmuotonsa
• asuinkumppaninsa kuten muutkn ihmiset
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Illassa kerrattiin myös vanhempien ja työntekijöiden tuomat kehittämisen ideat koskien nuorten vapaa-aikaa, toimaria ja yöaikaista turvaa. Vanhemmat
kokivat, että nuorten vapaa-aikaan tarvitaan lisää apua ja tukea sekä lisää
tanssin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Asia sai vauhtia Äänekosken
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ideasta: harrastusjärjestöjä ja seuroja
tulee kannustaa huomioimaan vammaiset osallistujat toiminnoissa.
4.6 Asumisen tarpeita kartoittava kysely
Äänekosken Tarve-projektissa tehtiin työpajamuotoisen yhteiskehittämisen
lisäksi kysely äänekoskelaisille kehitysvammaisille nuorille ja asumiseensa
muutosta kaipaaville 17-50 vuotiaille (Liite 2). Kysely lähetettiin 42:lle
kehitysvammaiselle ja vastauksia tuli yhteensä 24 eli vastausprosentti oli
57%.
Kyselyyn oli vastannut itsenäisesti 9 ja omaisen, työntekijän tai jonkun avustamana 15 asiakasta.
Vastaajista 17 oli oli iältään 17-29 vuotiaita, kaksi vastaajaa oli 30-41 vuotiaita ja viisi vastaajista oli 42-50 vuotiaita. Vastaajista 13 oli naisia ja 11 miehiä.

Vastaajista 18 asui vanhempien tai omaisten kanssa, neljä tukiasumisessa ja
kaksi palveluasumisessa.

Kuva 6: Asumismuoto vastattaessa
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Asumiseensa tyytyväisiä oli 16 vastaajaa.
Vastaajista viisi oli asumiseensa melko tyytyväisiä. Tyytymättömyys liittyi,
joko sisustukseen, huoneiston lämpötilaan tai paikkakuntaan.
Yksi vastaaja oli asumiseensa tyytymätön.

Kuva 7: Tyytyväisyys nykyiseen asumiseen
Vastaajista 14 koki tarvitsevansa asumisen taitojen harjoittelua. 10 vastaajaa
ei kokenut harjoittelua tarvitsevansa. Asumistaitojen harjoittelua tarvitsevista
vastaajista 11 oli 17-29 vuotiaita, yksi 30-41 ja kaksi 42-50 vuotiaita.

Kuva 8: Tarve asumisen taitojen harjoitteluun
Seuraavat kysymykset on Aspan Mini-Astasta, joka on asumisen taitojen pika-arviointiin tarkoitettu kysely. Mini-Astan ohje määrittelee, että jos asiakkaan yksikin vastaus on ”ei lainkaan”, asiakas todennäköisesti tarvitsee ympärivuorokautista läsnäolevaa apua, tehostettua palveluasumista.

Kuva 9: Mini-Astan tulokset
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Asumistoiveet tulevaisuudessa. Neljä vastaajaa haluaa asumisensa jatkuvan nykyisellä tavalla. Neljä haluaa asua nykyisellä tavalla, mutta kaipaa
muutosta sisustukseen tai kalustukseen. Vanhempien/omaisten luona asuvista vastaajista kahdeksan haluaa asua palveluasumisessa. Neljä vanhempiensa
luona asuvista vastaajista haluaa tukiasumiseen. Yksi palveluasumisessa oleva
haluaa edelleen olla palveluasumisessa, yksi tukiasumisessa oleva haluaa jatkaa edelleen tukiasumisessa, yksi tukiasumisessa oleva haluaa muuttaa palveluasumiseen ja yksi tukiasumisessa oleva haluaa joko tuki- tai palveluasumiseen yksin, ei kaverin kanssa.

Kuva 10: Asumistoiveet tulevaisuudessa
Äänekosken taajamassa haluaa asua 19 vastaajaa. Neljä haluaisi asua
Suolahden taajamassa ja yhdeltä puuttui vastaus. Yhdellä oli lisäksi, että voi
myös asua Sumiaisten tai Konginkankaan taajamassa. Yhdellä oli lisäksi, että
voi joskus muuttaa Jyväskylään.

Kuva 11: Toivottu asumisen sijainti
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Kuva 12: Asumisen kyselyn keskeiset tulokset
Kyselystä voidaan päätellä, että suuri osa oli tyytyväisiä tämän hetken asumiseen, mutta luonnollisena elämänvaiheeseen kuuluvana asiana halutaan
muuttaa tulevaisuudessa itsenäisesti asumaan tuki- tai palveluasumiseen. Erityisesti nuoret halusivat asumisen taitojen harjoittelua, jonka voidaan myös
ajatella kuuluvan heidän ikäkauteensa. Kyselyyn vastanneet halusivat asua
taajamassa.
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Hyvät asumisen palvelut vuonna
2020
Tarve-projektin lopputilaisuudessa 14.3. toteutettiin tulevaisuuden muistelu-työskentely kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen ja palvelujen kehittämiseksi. Pöytiin oli laitettu neljä vuonna 2020 toteutunutta tavoitetta, ja
osallistujat ideoivat keinoja miten näihin tavoitteisiin päästiin Äänekoskella.
Tulevaisuuden muistelu-työskentelystä, kyselystä ja projektin aikana nousseista ideoista ja kehittämisen aihioista on muodostettu toimenpidesuositukset
5.1 Tulevaisuudenmuistelu
1. Kehitysvammaisten äänekoskelaisten on,
mahdollista asua turvallisesti omissa kodeissa
tavallisessa asuntokannassa.
Mitä teimme
Teimme Aspa-säätiön Tarve-kartoituksen ja saimme toimenpidesuositukset.
Kartoitimme erilaiset mahdollisuudet toteuttaa palveluita sekä järjestimme
käytännössä niitä yksilöllisiin tarpeisiin.
Hankimme asuntoja yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Hankimme tukihenkilöitä aktiivisesti aina tarpeen mukaan.
Lisäsimme henkilökohtaisen avun käyttöä. Kaupungissamme on asumisentuen ohjaajia, jotka myös opettavat ja tukevat asumisen taitoja yhteistyössä
toimarin henkilökunnan kanssa.
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Teimme jalkautuneista palveluista pysyvän käytännön, joilla tukiasuminen järjestetään.
Äänekoskella on järjestetty ympärivuorokauden saatavan tuki ja turva eri tavoilla. Panostettiin asuinympäristön turvallisuuteen suunnittelussa.
2. Palvelujen suunnittelu on yksilöllistä
Asiakkailla on valinnanmahdollisuuksia
Lähtökohtana YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista.
Mitä teimme
Käytimme tuettua päätöksentekoa työtapana.
Tiedotimme säännöllisesti mahdollisista palveluista, jotka tukevat yksilöllistä
elämää.
Toimintamme on läpinäkyvää ja päätökset perustuvat YK:n yleissopimukseen
ja muihin lakeihin ja ovat eettisesti kestäviä.
Lisäsimme valinnanmahdollisuuksia asumisen ratkaisun pohjaksi.
3. Asiakkaat ja omaiset saavat tietoa palveluista ja asumisen vaihtoehdoista, mahdollisuuksista saada asuntoja – on
mahdollisuuksia vaikuttaa ja antaa palautetta.
Mitä teimme
Järjestimme koulutusta kaikille osapuolille.
Pidimme avoimia ovia.
Lisäsimme tiedotusta.
Perustimme asiakasfoorumin vammaispalveluille.
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4. Kehitysvammaisilla äänekoskelaisilla on mahdollisuuk sia opiskeluun, mielekkääseen työhön ja vapaa-aikaan.
Mitä teimme
Erityisammattiopisto Bovallius laajensi koulutustoimintaa.
Haastoimme eri toimijat järjestämään vapaa-ajan toimintaa. Luotiin yhteistyötä vapaa-ajan toimijoihin.
Saimme uusia työpaikkoja kehitysvammaisille ympäröivässä yhteisössä ja
tuimme kehitysvammaisia työntekijöitä.
Rakensimme hyvät ja vuorovaikutukselliset suhteet työnantajiin.
Loimme hyvän tukihenkilöverkoston.
5.2 Toimenpidesuositukset 						
– hyvät asumisen palvelut vuonna 2020
Toimenpidesuositusten toteuttaminen edistää kehitysvammaisten äänekoskelaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua kuntalaisina sekä käyttää tavallisia julkisia palveluja yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Muodostetaan kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen
kehittämisen työryhmä
• Ryhmään kutsutaan viranomaisia, työntekijöitä, asiakkaiden edustajia ja
omaisia. Ryhmään kutsutaan aina teema-alueen mukaisesti tarvittavat
henkilöt kehittämään yhdessä palveluita.
• Ryhmän tehtävänä on ennakoida ja suunnitella pitkäjänteisesti kehitysvammaisten asumista ja palveluja Äänekoskella sekä
• Seurata Tarve-projektin toimenpidesuositusten toteutumista.
• Ryhmä vastaa kokonaisvaltaisesti palvelujen kehittämisestä projektin
aikana esiin nousseiden keskeisten teemojen ja asiakkaiden tarpeiden
pohjalta:
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Teema-alueet
A. Asumisen palveluiden lisääminen ja monipuolistaminen
• Ryhmään kutsutaan Äänesseudun vuokra-asuntojen edustajat
• Järjestetään asuminen niin, että asukas voi valita, missä ja kenen kanssa
asuu.
• Organisoidaan asumisen palvelut mahdollisimman yksilöllisesti tavalliseen asuntokantaan, oikeisiin, suositusten mukaisiin, asuntoihin. Esim.
organisoidaan Kalevankodin asuminen uudelleen asuntoperusteiseksi.
• Perustetaan tukipiste, josta annetaan asumisen palveluita asiakkaiden
omiin koteihin ja jossa järjestään ryhmätoimintoja.
B. Joustavat palvelut omaan kotiin
• Mahdollistetaan aina ensisijaisesti yleisten palvelujen, muun muassa kotihoidon palvelujen käyttö, avuntarpeen lisääntyessä tilapäisesti esim.
terveydellisistä syistä.
• Kehitetään joustavaa yöaikaista tukea hyödyntäen olemassa olevia resursseja esim. kotihoidon tiimi ja 24/7 palveluja tarjoavat yksiköt. Järjestetään yöaikainen puhelinpalvelu esim. tukipisteen, kotihoidontiimin tai
olemassa olevien yksiköiden toimesta.
C. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden lisääminen
• Kutsutaan työryhmään vapaa-aikatoimen, nuorisotoimen, järjestöjen,
vammaisneuvoston ja kulttuuritoimen edustajat sekä omaisia ja palvelunkäyttäjiä ideoimaan ja toteuttamaan saavutettavuutta tavallisissa
harrastuksissa ja vapaa-ajanpalveluissa.
• Hankitaan ja koulutetaan tukihenkilöitä yhteistyössä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
• Edistetään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia tuetun päätöksenteon, tarvittavien kommunikaation tukipalvelujen ja henkilökohtaisen
avun keinoin.
• Kaupunki huomioi saavutettavuusnäkökulman erilaisissa hankkeissaan
ja palveluissaan konsultoimalla vammaisneuvostoa ja palvelunkäyttäjiä.

39

• Kaupunki kannustaa harrastusjärjestöjä järjestämään saavutettavaa toimintaa tavallisissa harrastusryhmissä esim. huomioimalla asian avustusten jakoperiaatteissa.
D. Vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden ja palveluiden välille
• Pidetään avoimien ovien päiviä ja asiakasinfoja eri toimipisteissä, joista
tiedotetaan hyvin.
• Kerätään systemaattisesti palautetta asiakkailta sekä käytetyistä palveluista että palvelutarpeista. Hyödynnetään kerättyä palautetta.
• Perustetaan asiakas- ja omaisfoorumi.
E. Nuorten työ- ja päivätoiminnan kehittäminen tukemaan nuorten
itsenäisen elämän taitoja
• Kutsutaan työryhmään kaupungin työllisyyspalvelujen ja nuorisotoimen
edustajia.
• Suunnitellaan ja organisoidaan nuorille yksilöllisiä polkuja ympäröivään
yhteisöön ja työelämään esim. harjoittelemalla asumisen taitoja, työelämään tutustumista ja työelämätaitoja, harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin tutustumista.
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Liite 1. Aspa-säätiön asuntojen hankinta sekä kahden
oven ja hajautetun asumispalvelun mallit
Aspa-säätiö sekä rakennuttaa uusia että peruskorjaa vanhoja asuntoja Valtion asuntorahaston (ARA) avustuksella ja korkotukilainalla. Sen lisäksi asuntoja hankitaan normaalista asuntokannasta RAYn osarahoituksella. Aspassa
toteutetaan kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksia niin, että asukkailla on asunnon kriteerit täyttävät henkilökohtaiset tilat sekä oma ulko-ovi.
Asunnot vuokrataan 18-65-vuotiaille vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat asumisessaan tukea. Asukkaat voivat hakea
yleistä asumistukea vuokrakuluihin. Vuokralainen voi saada asumispalveluja
Aspan omistamiin asuntoihin Aspa Palvelut Oy:ltä tai joltain muulta palveluntuottajalta, kunnan omana palveluna tai henkilökohtaisen avun turvin.
Kahden oven periaate
Enemmän tukea tarvitseville asukkaille hyvä vaihtoehto on kahden oven
asunto (kuva 1), jossa tuki voi
olla hyvinkin tiivistä. Aspan kehittämä kahden oven periaate
tarjoaa tiiviimmän asuntoryhmän
asukkaalle mahdollisuuden valita
itselleen sopivasti yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä. Periaatetta on
alettu toteuttaa Aspan toiminnassa 2000-luvun alussa.
Kahden oven asunnossa on ulko-ovi, josta asukas ja hänen vieraansa voivat kulkea tapaamatta
ryhmän muita asukkaita tai palveluntuottajan henkilökuntaa.
Kuva 1. Kahden oven periaate.
Näin turvataan asukkaan oikeus
yksityisyyteen. Asunnon toinen ovi johtaa suoraan ryhmän yhteistilaan, joka
toimii asukkaiden kohtauspaikkana ja henkilökunnan tukikohtana.
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Hajautetun asumispalvelun malli
Vähemmän tukea tarvitsevat voivat asua hajautetusti normaalissa asuntokannassa ja saada palvelut palveluytimestä (kuva 2). Hajautetun asumisen mallin keskiössä on asumispalveluryhmä. Sen muodostavat asiakkaiden asunnot
(vihreät ikkunat) ja erillinen huoneisto (punainen rakennus), joka toimii palveluhenkilökunnan tukikohtana sekä asukkaiden yhteistilana. Yhteistilan tarkoitus on edistää asukkaiden keskinäisiä sosiaalisia suhteita ja vertaistukea.
Asunnot ja yhteistila sijaitsevat tavallisessa asuinympäristössä ja asunnot ovat
vuokra- tai omistusasuntoja. Asumismuoto ja ryhmän
asuntojen lukumäärä vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Perusperiaatteena on, että asuntoryhmä
pysyy riittävän pienenä ja
rakeisena muun asutuksen
keskellä.
Asunnot voivat sijaita kaupungissa tai kyläkeskuksesKuva 1. Kahden oven periaate.
sa. Siihen, kuinka lähellä
toisiaan asunnot sijaitsevat,
vaikuttaa yksikön asukkaiden avuntarve. Ympärivuorokautisesti paljon apua
tarvitsevien asunnot sijaitsevat lähellä toisiaan ja yhteistila esimerkiksi samassa kerrostalossa kuin asunnot, sillä palvelut on järjestettävä lyhyellä odotusajalla ja joustavasti. Jos palvelut saadaan kutsulaitteella, asiakkaan on pystyttävä itse arvioimaan, milloin hän tarvitsee apua.
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LIITE 2. Kysely Äänekoskelaisille kehitysvammaisille nuorille ja
asumiseensa muutosta haluaville aikuisille
Kyselyn vastaaja. Laita rasti (x).
__ Asiakas itse.
__ Asiakas jonkun avustamana.
__ Asiakkaan omainen tai työntekijä.
Ikä. Laita rasti (x).

__ 17-29 vuotta.

Sukupuoli. Laita rasti (x).

__ Nainen.

__ 30-41 vuotta.

__ 42-49 vuotta.

__ Mies.

Nykyinen asumismuoto. Laita rasti (x).
___ Vanhempien tai omaisten kanssa.
___ Tukiasumisessa.
___ Palveluasumisessa.
Lisätietoja: _____________________________________________________________.
1) Olen tyytyväinen nykyiseen asumismuotooni. Laita rasti (x).
__ En ole tyytyväinen.
__ Olen melko tyytyväinen.
__ Olen tyytyväinen.
2) Tarvitsetko asumisen taitojen harjoittelua? Laita rasti (x).
__ Kyllä.		

__ En.

3) Mikä on tilanteesi asumistaitojen suhteen. Laita rasti sopivaan kohtaan (x).
			
1. Vaaratilanteiden tunnistaminen.
2. Jonkin aikaa yksin oleminen.
3. Avun kutsuminen ja odottaminen.

Onnistuu

Jossain määrin.

___		
___		
___		

Ei lainkaan.

___		
___		
___		

___
___
___
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4) Kuinka haluaisit asua tulevaisuudessa. Laita rasti sopivaan kohtaan / kohtiin (x).
__ Nykyisellä tavalla.
__ Nykyisellä tavalla, mutta haluaisin jotakin muutosta kotiini (sisustus, materiaalit, kalusteet …)
__ Tukiasumisessa.
__ Palveluasumisessa.
__ Muu toive, mikä? _______________________.
5) Missä haluaisit asua? Laita rasti sopivaan kohtaan (x)
		

Taajama

Haja-asutusalue

Äänekoski		

__________

____________

Suolahti			

__________

____________

Sumiainen		

__________

____________

Konginkangas		

__________

____________

Kiitos, että vastasit. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, nimettömänä. Haluamme
kartoittaa kehitysvammaisten asumisen tarpeita Äänekoskella.
Kyselyn viimeinen palautuspäivä on 27.2.2017. Palauta täytetty kysely palautuskuoressa.

Halutessasi voit ilmoittaa henkilötietosi (nimi ja puhelinnumero), jotta voimme myöhemmin ottaa sinuun yhteyttä.
______________________________________________________________________.
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